Toruń, 10/05/2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
BIURFOL SP. Z O.O.
UL. CHROBREGO 149
87-100 TORUŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE
SPOSÓB WYBORU DOSTAWCY: PORÓWNANIE OFERT
W związku z realizacją projektu "Wdrożenie systemu B2B w celu zarządzania procesami biznesowymi w firmie
BIURFOL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach działania 8.2
„Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Biurfol sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu.
Skrócony opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu i uruchomieniu systemu B2B do automatycznej wymiany danych z partnerami.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:
1
a

Planowany zakup: rollupy
Zakup 2 rollupów (do wyeksponowania na terenie firmy Wnioskodawcy) z informacją o
udziale środków finansowych z budżetu UE w realizowanym projekcie;

Szt. 2

Tryb udzielenia zamówienia oraz opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Porównanie ofert i wybór z zachowaniem zasad przejrzystości.
2. Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami
przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w
warunkach konkurencji.
4. Do oceny i wyboru zostaną dopuszczone tylko oferty zawierające wszystkie wyszczególnione pozycje w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Kryterium wyboru jest najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą
cenę.
6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
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7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie
Biurfol sp. z o.o.
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania Umowy do dnia 31.05.2013 r.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane a oferta podpisana przez osobę
reprezentującą Wykonawcę.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że jest związany Ofertą przez okres 14 dni od dnia
złożenia oferty.
4. Do przygotowania oferty Wykonawca-Oferent może wykorzystać formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do
niniejszej Zapytania
Miejsce termin oraz sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2013 roku do godziny 15:00.
2. Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Spółki pod adresem: Biurfol sp. z o.o., 87-100 Toruń,
ul. B. Chrobrego 149.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami i udzielania szczegółowych informacji na temat
niniejszego zapytania ofertowego: Wojciech Pyrek tel.: 56 6557740
Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do żadnego określonego działania.
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości
lub części i nie zobowiązuje Biurfol sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia
oferty.
2. Biurfol sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Biurfol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Miejscowość, data: ................................
Okres związania ofertą: 14 dni
5

a

planowany zakup: rollupy

uwagi

jedn.
miary/ilo cena jedn.
ść

Zakup 2 rollupów (do wyeksponowania na terenie firmy Wnioskodawcy) z
informacją o udziale środków finansowych z budżetu UE w realizowanym
projekcie;

wartość

Szt. 2
RAZEM:
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